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1  FONTANNA JAK ENCYKLOPEDIA. 
Wyczytasz z niej imiona siedemdziesię-
ciu osobistości, urodzonych w Liptow-
skim Mikulaszu. Znany na świecie Au-
rel Stodola nie był jedynym wynalazcą, 
który rozsławił miasto. Eduard Penkala 
- ten miał dopiero głowę! Opatentował 
70 wynalazków, między innymi obroto-
wą szczoteczkę do zębów, wieczne pió-
ro... www.mikulas.sk/pl/fontanna

2  POZWÓL SIĘ ZŁAPAĆ w Muzeum Janka Kráľa, a znajdziesz się w izbie 
tortur Janosika, lub na sali sądowej. Gdy znajdziesz skarb pe-
łen dukatów uważaj, żeby Cię nie napadli zbóje.

3  PIKNIK W OGRODZIE GALERII 
przy galerii P. M. Bohúňa. Weź ze 
sobą coś na ząb, wypożycz w gale-
rii koc piknikowy i już możesz roz-
począć piknik na trawie. Obejrzyj 
obrazy, które przed 150. laty na-
malował sławny malarz, którego 
imię nosi obecnie galeria...

4   RODZINNE SPACERY PO MUZEUM. 
W interaktywnym Słowackim Mu-
zeum Ochrony Przyrody i Speleologii 
możesz odkrywać tajemnice jaskiń, 
cennych roślin, zwierząt i minerałów. 
Znajdź skamielinę, prześlizgnij się 
przez wąską szczelinę w jaskini albo 
odwiedź barłóg niedźwiedzia...

5  ROZWIĄŻ ZAGADKĘ SEKRETNEGO 
POKOJU, włącz logiczne my-
ślenie, śledź szczegóły i czas. 
Masz na to tylko 60 minut!
www.rebusroom.sk
www.paradox.wtf

1.07. – 14.09.: pon.-nd.: 9.00 -17.00
15.09. – 30.06.: pon.-sob.: 9.00-17.00, nd.: zamknięte

•	serwis	informacyjny	
o	mieście	i	regionie

•		programy	pobytowe	
i	upominki	dla	dzieci

...	informacje	o	atrakcjach	i	przygodach	w	Mikulaszu,	wydarzeniach,	noc-
legach	i	gastronomii	dla	rodzin	z	dziećmi
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www.mikulas.sk/pl/trasa-rowerowa 
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t +421/44/16186, 552 24 18

Więcej na visitliptov.sk

Pamiątki 
Kup sobie  
koszulkę, magnes lub kubek  
z wesołą postacią Mikołaja.

@ info@mikulas.sk

w www.mikulas.travel
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